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Pod tym hasłem :' z inicjatywy Koła Fszczelarzy w Śni:

glu, które zĘzegza 61 członków posi.adających 7}2 pszczele ro
dziny - rozpoczynamy clruk cyklu artyku}ów o produktach pa-
siecznych i ich stosowaniu jako środkću zapoblegawczych
wzrnacniających i leczniczych. Ę

. Autorer:l cyklu jest doktor nauk wetecynacyjnych EOHARD

K A L U Ż N Y, specjalista w zakresie apiterapii, ( apis -

" PiIl miorlek pracjcowie ,

. Nie byli pijacy,
Byli zdrowi , pracd,ł!ci

dr to|,łAil0 KAŁUŻNY

PRODIJKTY PA5IECZNE !{ZMACNIAJĄ , ZAPOBIEGAJĄ i tEczĄ.

I

!J związktr z l!*znymi pytaniami konsumer"ltów produktdrł pasie-
cznych dr n. xet" Ędwaro Kałużny, właścicie1 60-pnioweJ ga')

sieki udziela oorad - kiedy i jak ocaz przy jakich dolegli:
wościach na),eży stosować produkty pasieczne (rni6d,kit pszcze

li, pyłek kwiatowy, oierzEę, mleczko pszczele, jad pszcze11

i wosk ).

t/ _i_ą_d

MiócJ tc nie tylko łatwo przyswajalny przez organizm

środek odżywczy.Miód jest znany i wykoczystywany Jako lek już

od poirłd 4 tys. 1at. st3rożytnl 6recy i llzymianie stooo,rlaIi
go do ratowania ludzi przy różnych zatruciach. Jest vłażnym

czy;llikiem prry odradzaniu sił żywotnych człowleka, a naj'
piękniejsze kcbiety §wiata stosowały go do kosmetycznych za:
biegdw. 0pis jr3g6 zastosowanla można znaleźć w rdżnych rell:
giach świata,.Ę. " Koran " mdwi, że w miodzie tkwl uzdrowle-
nie rcdzaJu lu.Jzklego. Ola §łowian był on najgodnlejszym da:

1QQlą

rem składanym potężnen,U Światowidorłi. Miód zapewnia powodze::

nie w życiu, zdrovłie i wszelkie bogactwa.By} i jest symbolem

miłości !: dlatego do dziś przetrwało powiedzenio "" miodowy

miesiąc ". A Węg.zy m6tvią : Chcesz doźyĆ obŹnego wieku, jedz
mi6d i pij mleko. vł słotłach tych nie ma żadnej przesady.
Miód bowiem wzmaga apetyt, Leczy choroby dróg oddechowych,

nieżyty jelit, bezsenność, choroby sk6rne, poprawia obraz mor

fotyczny kcwi, leczy niedokrwisto§ć, kt6ra ujemnie wpływa na

tozwój f,izyczny dżieci, goi owrzodzenia, usuwa kamienie,pie:
gi i plamy, xzmacnia wzrok, leczy vłlele lnnych dolegliwości.

Mi6d ! schorzenia uĘlqllujddecioweqo",

Jego bakteriostatyczne właściwoŚcl przeclwdziałają bak

teiiom powodującym choroby drdg oddechowych.Hipol<rates twier
dził, że " miodowy napój gubi flegmę i uspokaJa kaszel " ...
Wszeikie przeziębienia leczy poprzez podawanie choremu her:

baty z kwiatu lipowego z miodem lub żUłtkiem utartym ze Świe

źyrn niodem. Przy zastarzałych bronchitach niektBrzy polecają
picie herbatki z kwiatbw z czerwonej koniczyny z mlodem. Po-

maga to p§zy uporczywym kaszlu,
Najlepsze do tych celórv są rłiody : lipowy 1 rzepakowy z uwa-

gi na zarłarte w nich bogactrło o1ejk6w leczniczych.
rł dolegliwo§ciach ze strony układu oddechowego l innych spo:l

żyiłanie miodu jest zalecane według następujących dawek :

; niemowlĘta 7 9 Cziennie w dvlBch dawkach,

- dzi€ci Ą : 16 ].at 10 : 40 g dziennie w duóch dawkach,

:- dorośli 40 : 60 g dziennie w dvrsch dar^&ach.

Profilaktycznie stosuje się dolne, natomiast leczniczo
g6rne limity podanych dawek. Przeciwwskazań w stosowaniu mio

du nie ma rł zasadzie żadnych. Miodu nie wolno podgrzewać do

temp. powyżej 40'c , §dyż traci wdwczas swoje lecznicze wła

ściwości.l,Jożna także przygotować różne mlkstury skuteczne w

}eczęniu zapalei1 i nieżytów gbrnych dr6g oddechowych, np. na

kasze1, katar. katar sie:lny, na chrypl<ę, przy zapalenlu gar!.}

dła, w stanach zaoalnych oskrzeli i płuc. jako Srodek wy:

krztr"rśny pĘzy nj,eżytach i zapaleniaclr gbrnych dróg oddecho -
rłych i uporczywym kaszlr.l. ( cdn. )

Szczegółowych porad i konsr.l 1tacai
udz i e l a j ą 1 ekarze specjaliściwraz z ko ::

niecznymi produktami pszbzelarskimi ! zielarskiml w Wie],ko:

polskimOŚrodkuMedycynyNaturalnej ",ĄPICARDIA " w L e::
sznie przy ul"Frzemysłowej 10 tel.
20 : 40 :- 5' oraz 20 l 5] --: 8] w dniach : środy i piątki
x godz. 16.00 |] IB.00 oraz I 1 III sobotę mlesiąca * godz.

9.00 ! 1r.00 .

wydaw-" Cgń
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Klui; Sportowy " Pogoń 1929 " Śmigiel w ostłtni,ch 1a;:

tach nie ;cpisuje się najlepszymi vlynikami w krorrice śmigiel

sxieJ.
Przt:rJ I] woJną światcwą sponso§ami byii miesz|<aficy Śmi

gIao szczr",gólnle osoby prowadzącc działalno§Ć czemieśliniclą,
handlorvą itp.

Otj l9ł9 roku zaitrtergsowani dzla}ai.nością Klubu byl1

vł.ł" i : dtl 19ó5 rr:l<u l} Ceglelni,a Przysieka Stara. 'iJ tym ol<re

sie notorłcno naJwiększe wyniki sportor,le. Głównyrn opie!<unem

lrył Zrłiąze< Zav*otJowy " Budow],an! " Poznań. K}.ub prowadzi} se

kcje : piikarską! Iel(koatletyeznąo tenisa strrłowego, kręqlar

ską, kolarską, kolarską, §trzg],scką, płyxacką. Po odejściu

opiel{Ung, Fonis|daż Klub nle miał nic },5p6lne9o z dzialalno-

śc!ą budorrlaną ( zmlarra dyrektora cegielnl ),poszczególne se

kcje ze wzg}ędUw fi.nansowych ulegały ltkvłtdacji. Apele do

mieszkailcćx i Zakłarldl* Śmigla by pfimdc miejscor,€r,ru Klubow!,

były bez echa"

!,ł la'iach ?O"-tych czynne były sekcJe : piłkarsl<a, krę -
g}arsks, ienisa stoło,re§o, z tym, że sekcja kręglarska utrzy

nyvlała slę flnansowo we własnyrn zskresie. Natornist pozostała

rjzia}alnośd by}a utrzymytłana ze ścodkdw uzysklwar,}ych z bile-
tów wstr;pu na !"rnprezy sportowe i inne, z dochodów z basenu

pły\łackie§o x okręsie le,łnim, z organizowania zabavł 1 spora-

tlycznie z ;lrrlmalnycir kxot z rakładdi{ pracy" Z budżetu nias;

ta .jtrlynir: hyła o{rłacana woda zużywl:na do basenu płyuac!"ieąo,

Klub w tyn okresie miał iJn r,rtrzyrnania obiet<ty j starJionr bi::

sen kąpił:lewy, kręgie}nię z pruyległymi terenami.Gospodarzem

calego tcrenu był parr JÓzef Ratajczak do którego należało u-

trzymanie porządku na całym tecenie- Z tego tytułu otrzymy-,

łał 9tl0 zł. miesiĘcznie do 1972 roku, a ł]udżet Klubu kształ-
trrwał się ,a granicach ?5 tys. żł" nie*-y§tarczejący u stosun:

<u cjo potrz:i] i zacho(lził. oba}ła likwidac ii rlziałalirości "iło-]
bec tegci wystąpion,: ,1o Miejskie-i §r:;1 §3E,g6g9gj * Śm11},u z
,xnioskiem o p§zeJr;cle na etłt gosBoi'afża tererru. Mlasto na

ten cel ścodkdw rinai]sowych nie miało, a na zebraniu człcn *
kdx K}tlbu rrraz ł czynnikami sirołeŁznc X po}itycznyrłl niłstau
ocbytynr w i]lurze Racjy Narodousj z początklern l97} reku, §€.-

stanovłiono :

- przel<azać s,tadion i basen kąpielowy ; pływacki O§ijl.'łNi Ko

- wybrać rvlxy Zarrćd Klubu, z dłlałalnaĘcią piłkars;ka,
: z sel<cji zręo1;l;s',riej utuorzys ogniskO TXKF"

llależy dod\Ć, ?,e byłefnu kiercwni,ctwu K]rrbu chrrrjzi }ł tylko i-]

prze;ęcie pllccwnika ! gospodarza na gtat ił;;rtą a nie roz!
rjrobnienic i przelłazanir: obicxtdł |{o5rrano*t - t{ rłyniku tego

i:odziałun rczr.lrobnir:nia dzia}a}nodci, lat(udfiior:o w rarłach

środxiJw f ir:zn".;a,łych Państwe i miasta :

:] 2 prłctlxnikdw §Osi]odarc;zych przy cł:iel<cie basenu, 0§lli Ko'

|/2 elałlt na starJlonie prz*z {1uł," " Po6c,i1 1927 " Śmigiel,
1/2 etatu l;l terełie prly}eEłyr, r1o krqgielnl, przez Radę

Miasta i &ntny Śmigiel.
l,lniosek : ttrodk6w flnansowych nle ma na Jednego pracownlka a

5ą na trz€ch pracownikUw t ?
Z p(],ry,,,ż3ze§§ nr:żnł st,łierdziĆ, że,łładzom niosta i gnri

Cląg dalszy na następnej strofiie"

ny nie chodziło o et
wall KluŁrem.

o ludzi kt8rzy uprzednio kiero!

Podział ten w ogóle nie p€prawił działalnośĆi sporto!
ueJ 1 flnansowej w Śmlgl,u, natomlast zmnieJszono sekcję plł":
karską do dw6ch drużyn, a szkoła podstawowa w Śmiglu mająca
przejąĆ ? drużyn młodzieży plłkarskieJ tzw. " Llgi §mlgiel::
skiej l' rł og$le się tym nie zainteresowała i praca w tym kie
runku zamarła.

0becni.e ww. obiekty ponownle należą do mlasta i gminy,

z kt8rych stadlon jest w utrzymaniu 1 dyspozycjl Klubu " Pol
goń llZl " z wykorzystanlem przez szkołę l na lnne 1ńprezy:r

uroczysto§ci. Stadion §migielskl Jak przedtem tak i dzislaj
utrzymrje Klub Sportowy " PogoH !"929 ", przepro}ładzając ren
monty, kon§erwacJę oblektu l urządzeł{.

Na dzlałalność Klubu w obecneJ chrvili składa się pro!

wadzenie sekcji plłkarskiej : ! drużyny w klasie okręgoueJ 1

drużyny junlorów starszych o§az rozgry},d{i trampkarzy bez gl
dżiału w zriązku ptłkarskim, poniełaż posiadane §rod<l flnan
sorłe są niewystarczające. Na prowadzenie dzlałalno§ci ż Ju::

nlorarni l trampkarzami dotychczas otrzymali§my pomoc finan ';

sową z t{ojewBdzktej Federacji Sportu. Pozostala działalrro§Ć

z iłasnych Środk6w, między innymi ze składek członkowskich,i
innych doraŹnych §rodkdrł finansorłych członk6v{ Klubu.Z budżB-

tu miasta i gminy Środki finansovje H wysoko§c! 5 mln" zł. wy

korzystane są na płace gospoda§za obiektu j.] stadionu w ciągu

roku. ( ... )

Rozpatrując koszty i mozliwości finansowe, uamie§za się
wycofanie d§użyny piłkarskiej z klasy okręgorłej z braku Śroo

k6w finansowych, ponieważ uzyskane środkl z bi].et6lł wstępu i
ze sporadycznie urządzanych dyskotek są f}iewystarczające, 3

nasze starania o dotacje, pomoc finansorłą na działa}noŚĆ w

jednostkach uspołecznionych miasta i gminy nle dały rezu}tal
tu, naut nasza ofecta urządzenia reklam na stadionie przez

zakłady itp. została przyjęta bez echa.

tlvaźamy, że każdemu mieszkai'lcovłi i Radzie Miasta i 6mi

ny za|eży, aby nie tylko obecny §tan spoEtu utrzymaĆ ale roz

szetzyć dotychczasorvą działalnoŚĆ 7tzez inne sekcje, rougryw

ki, imprezy na rzecz Środowiska.

Wiemy, że wszyscy przechodzimy dzi§ kryzys, atre w spEa

wie pomocy finansowej dla miejscovłego sportu zakłady i inne

jednostki mają założoną opaskę na oczach, nawet nie chcą sko

rzystaĆ z p.zepisu o możlilło§ci trłorzenia specjal.nego Funduli

szu na rzecz rozwoju ku}tury.

0becnie sekcja piłkl nożnej liczy 50 os6b w tym 26 se|,:

nior6w, pozostali junioczy. Pozatym Ewiczy grupa młodzlkUw.

0pr6cz rł*ł. działalnoŚci Klub §portowy " Pogoł'l L929 " w

Śmiglu od 14 tat w5p6łpracuje z Klubem Spoctowym z Karstadt
( Niemcy ) i co rocznie następują rerłizyty. 1,1 l99l roku }ł

Śmiglu odbyło się'przyjacielskie spotkanie z ich drużyną Star

szych PanUw ataz z przedstawicielarni Karstadt, poszerzając

vłspdłpracę do szczebla 8urmistrz6w, poszerzony kontakt bę !
dzie zależny od lnicJatyw aktyuu obu miejscorłoBci.

Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w każdy poniedzia

łek w sekretariacie na stadionle o godz. }B::teJ.



CałoŚcią klubu kieruJe Zarząd :

- Ryszard Srczepaniak ..: vłe pcezes,
: Włodzls}a§ Wlodarkiewic7 i: sekretarz,
l Eugenlusz Śwttała t skarbnik,
1 Stefan K}upsz 3 lekarz,
l Hieconim Handke ! gospodarz,
1 Jerzy Grzelczyk 1 członek,
:l Eligiusz Lipowicz :l członek
1 Barbaca Ftrlej l księgowa

, (...)

0sobnym zagadnleniem Jest pozostała dzlałalność spor t
towa na terenie maista i gminy, LZS, rł szkołach podstawowych,

itp.
5zczeg6lnle dcityczy to tych dyscyplin, które mlały osiągnię-
cia dla naszego terenu a zaprzestały działalności, nie :tyle
z własneJ winy,ale z przyczyn ingerowania byłych władz społe
czno ll politycznych, kt6re miały duźo uwag pod adresem dzia:!
łalności, ale sare ręki do popra},y i pomocy nie przykłada}y,
natomiast uzyskane wynikl " były ich osiągnięclem ".

Takim przykładowym rozbiciem działalności sekcji krę:
glarskieJ '-] Ęniwa TKKF spowodowal! : likwldacje dwóch dru:-

żyn kręglarskich, powolną dekapitalizację czynnej kręgie|nt-
Bezpoścednią przyczyną taklego stanu kręglarstwa H Śmiglu
było osądzenie ciziałaczy Jako bałaganiarzy, joko Jeden z gor

szych elementórł. Sprawę opisano t', prasie, a czynniki społe:
czno ! polityczne miasta i gmlny tego nie zdementowały.

0becnie l<ręglelnia ulega dewastacji. Należy zaznaczyć że by

ła ona wybudowana przez kręglarzy ze Śmigla l z torami par:
kietowyml, a z początkiem lat B0:tych były na ukończenlu to
cy " asfaltowe " z automatycznym ustarłianiem kręgli. Brako-
wało tylko wierzchnieJ wa[stwy i zainstalorvania automatu .

Dziś częśĆ pczedmiotowego toru jest rozerwana z ptzeznacze:
niem na " Oyskotekę " ll ? A więc trud kręglarzy został
zmarnowany, a miasto i gmina nie ma zamiaru tego oblektu re
staurowaĆ dla kontynuowania kręglarstwa.

Wiem, że wielu " Bonzów " do l9B9 roku lubiło sobie
przypisywać różne wyniki jako ich wkład, choclaż palcem H

tym kierunku nle tknęll"
czasy te mlnęły i Uważam, że istniejący stan działalnoŚci
sportowej na terenie miasta i 9iny winien być utrzymany z
dążeniem do jego polepszenia, pomimo trudnych waruri<ótr fi::
nansowych. Przy szczereJ chęcl i zaangażowaniu można wiele

dokonać , bo llkwldowaE i dewastowaE można szybko, a].e odbu-

dować l przy,łróciĆ poszczegdlne kierunki działania jest trud
niej. (...)

Na terenie miasta i gminy można zauważyĆ, że tylko nie
które stowarzyszeala prowadzą działalność w ktbrych nie pa!

trzy się tylkc na pomoc władz miejscowych. Jednym z nlch jest
KIub Sportowy " Pogoll L922 " w Śmiglu, utrzymujący się ptze

ważnie ze grodków własnych L goprzu. iudd j dzLalaczy nie
patrzących na korzyści.

Reasumując powyższe, mając na uwadze reżim oszczędno :,]

ściovly, wydatkt na rłiele spraw muszą byt ogranlczone do mil
nirntlm, u*ażarn, że niezbędne Jest prowadzenie rozmUw z grzed-

stawiclelaml organółl samorządowych i instytucJami';zakładami
Śmigla w spra,rle wspomożenla działalności lstnleJącej i dąże

nia do przyrrrócenia dztałalnoścl zlikwidowanej ( kcęgielni ).

ąV&io}uni" te powinny doprowadzić do wytwania z letargu Jed :
nych, innych z zapaści ! KIub l lnne organiracje ! stowarzy:
szenia .

Eligiusz Llpowicz

PS. W następnym num€rze polnformujemy o osiągnlęciach spor!
towych piłkarzy. ( ned. ) ,
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INFORMAcJA

z działalności Urzędu Stanu Cywilnego

Miasta i Bniny v Śmiglu za rok 199l.

Rejestracja zdarzeń urodzeń, malżeństwa i zgonów oraz
innej dzia}alności Urzędu Stanu Cywilnego w Śłniglu w,"roku
l99l w porównaniu z cokiem 1990 przedstawia się następująco:

- urodzenia
rok 1990 '- 28) l rok l99l - 266 ( o 19 rnlej ),

- małżeństwa

rok 1990 - l]6 , rok l99l - 120 ( o t6 rrrniej ),
- zgony

rok 1990 - 22L , rok !,991 - 205 ( o 16 rnlej ).

Wszystkie małżeństwa zostały zawarte w formie ucoczy :
stej, tj. z udzialem rodziny i zaproszonych gości, a. także z
udziałem przedstawiciell organizacjl i zakładów lracy, któce
prezentowali noHożeńcy.

Najmłodsze wiekiem małżeństwo zawarte rł t99t c. ( j'ak i w

1990 ) liczyło : mężczyzna 18 lat, kobieta - 16 lat.
Zarówno w roku 1990 jak l w l99l wydano po 2 z'ezwolenia na

zawarcie małżeństwa w innych urz@ach stanu cywilnego.
Zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego
tecminu vyczekiwania od dnia złożenia zapewnień o braku o-
koliczności wyłączaJących zawarcie małżeństwa ( wymóg ustawy
: prawo o aktach stanu cywi}nego ) wydano : w 1990 :j, 8, l99t
- ll.
Vł 1990 roku wydano też l zezvłolenie na zawarcie małżeństwa
poza granlcami kcaju ( w l99l : 2adnego ).

0o ksląg małżeństył zawartych w tuteJszym Uczętlzie Sta-
nu Cywilnego wpisano w 199l r. 9 wyrokdw sądowych o rozwiąza
niu małżeł'lstwa pĘzez rozwód ( w 1990:- 7 rozwodów ).
(kres wspÓlnego pożycia rozwiązanych przez rozyUd małżeństw

był zróżnicotłany. Niektóre małżeństwa przeżyły wspólnie za':

ledwie Jeden rok, inne natonist niekiedy srebrny Jubileusz.
Te przykre dla życta skutki, a szczególnie dla pozo-

stałych z rozbitych małżeństw dzieci, xołają o zastanowienie

się i Eozwagę osób zamierzaJących wstbpić w związek małżeń:!

skl przed podjęciem decyzJi 1 wypowiedzeniem tego sakramen:

talnego słowa " tak ". t{iąże się to z braniem na siebie nie

tylko uprawnień, ale znacznie wlęceJ obowiązków, szczególnie

obowiązków dobrego wspUłdziałania dla dobra rodziny, kt6rą

ma}źonkowie zakłada ją.

Ś,nigiel, dnLa 22 stycznia 1992 roku.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego : Władysław Krawczyk.
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CENTRUM KULTUR
śtłtotu

Centrum kultury w Śmlglu było jedyną, Jak slę nam zda'-.l

je, instytucJą w mie§cie organizującą w okresle ferii zimo r
wych zajęcia z dzle[mi.
0pracowano szczeg6łowy i konl<retny plan zajęć, kt6ry z odpo

wiednim wyprzedzenlem rozpropagowano przy pomocy afiszy i in
formacji w czasopismach lokalnych.

Ozieci mogły o91ąda8 filmy video, uczestniczyĆ w grach
sportor{ych i komputerowych , konkursach rysunkowych i grach
§wietIicowych.
Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej, czytelnl bibtiol
teki, sali klubowej.
Frekwencja była bardzo duża i wahała się rł granicach 60 os6b.
W czytelni niekiedy nie można było opanovlaB tłoczących się
dzieci.
NaJwiększym zainteresowaniem cieszyły się gry korputerowe a!

trzeba było " regulowaĆ ruchem ", by każdy, chociaż chwilkę,
m691 się pobawl8.

0użym zalnteresowaniem cieszyła się też wystawa modeli latal
jących vlykonanych przez sekcJę modelarską ze Starego BoJanol
wa działającą przy Centrum kultury w Śmiglu.
Punl<tem kulminacyjnym imprez był ballk karnawałowy, w ktdcym

uczestniczyło ponad 70 rbżnol<olorowo i fantazyjnie ubranych

dzieci. ( BM )

PS. t4amy wątpliwo$ci, czy organizacją wypoczynl<u dla dzieci
winnasięzaJmowaE tylko ta instytucJa
i jej pracownicy.

PtzecLeż sale gimnastyczne, hole i §wietllce szkolne w tym

czasie ogrzewane ( ponoć na pU} gwlzdl<a, ale zawsze ...)sta::
ły p,.lste. ( Red. )

l{ związku z pytaniami dotyczącymi wydania przez Re :
dal<cję książki telefonicznej gminy Śmigiel , informujemy że
planujemy jej wydanie. Wobec tego zwracamy się z proŚbą do
vlłaścicieli telefondw o wypełnienie i przesłanie na adres re
dakcji informacji zawierającej (wypełnić drukowanymi literami):

Z

|ll

W najbliższym czasle wolę wstąpienia w zwlązek małżei1',i

ski zadeklarowali :

: Pan Wltold Gidaszewski z Bfuszozewa i Pani Aldona Szud§a z

czacza ( 29.02.L992 t.).
l Pan Maciej Albrecht z Robaczyna i Pani Adriana Turlillbka z

Robaczyna ( 29.02.1992 r. ).

1. ...
numer

2. ... .... 
"

telefonu

nazwisko i imię właściciela

,. ....
nazwa firmy ( jezeli jest )

miejscorłość ulica , numec domu

5. ....
czytel,ny podpis _ 

,

Proslrrry o rozpowszechnlenie xśr6d znajomych i sąsiadów po !
wyższe3 informacji.

4.

#Hl
§R{Wiyiu:--.dv*,

Q}.!sAg,ił8!9{}ńaa jfi ;o=iĄ3.|cłtleićl!Ęo9{9,e-;;
rły<lar,ca Ceńtiim tfultury śnrrcrnr.

mlożna kupiĆ w następujących purrl<tach ]

: sklep !{ielobranżowy " ASTRA " Zdzisława Bertholda,Śmigiel
u1. JagiellŃska 9,

l sklep Spożywczo : Przemysłowo l tlarzywniczy " MARKAS "
SpBłka cywilna , Śmigiel ul. J.Kilińsklego 2B,

!: sklep Spożywczo -] l,]arzywniczy Edyty Samoląg, Śmigiel ul.
T. Kościuszki,

: sklep " GOPLI\NA " Marii Han i Michała Gabryela , śmigiel
ul. Sienl<iewicza ,

'- Zakład Fotograficzny " Foto ! Elf " Jerzego Marciniaka,Śmi
giel ul. T. KoŚciuszki,

-! Przedsiębiorstwo Handlowe Symforiana Larka, Śmigiel ul.|,l.
Fornalskiej 6,

:: sklep Spoż}Ą{czo ! Mięsny Eugeniusza Lerłandowskiego, Czacz
ul. Wielichowska,

: sklep Spożywczo : Przemysłowy Krystyny 5amo1, SpławLe 55 ,
!.: sklep Spożywczo :-. Przemysłowy '' o!łÓJKA '' 5p6}ka Cywilna,

Stare Bojanorvo ul. 6ł6rvna 20,
:- sk].ep nr 55 Marii Szychowicz, §tare Bojanowo u1. §łbvlna,
'j sklep Spoźywczo '-: Przemysłowy l{rzysztofa Miedzińskiego ,

Nietążkor*o,

'j sklep Spożywczo -l Przemysłowy Pawła Handke, Bruszczewo ,
! sl<lep Spoźywczo : Przemysłowy Mirosławy Szkudlarczyk ,

Źegrówko,
-: sklep Spożywczo - Przemysłowy Zofi1 Szymańsklej, KarŚnice.

vłLAŚclciELOM, czynią to bez zysku, 0 z I Ę K U J E M Y .

:.NUMERY ZDEZAK TUAL I Z 0l'lANE wrei:
oatcji.
KIER01,1NiK REOAKCJI oczekuje lnteresantórł w ponledziałki w

godzinach l0.00 : lĄ.00.
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Uu $l\filfiLlj
{)L. KO..SClUóZ,Kl 2o , TEL.27Ó

/^VtroRI"IUJE
ZE kt 

'ĄIYCH 
PolvltEJZCZENlĄCł{

ORGQNZUJE_:
- przqiqoa ue,selne. , komuntinQ, roclzinf}Q ,

- impra.Zq okotcznoŚc[ol*lz ,

: słudntóukt i kornorJv

L4YPOZYCZA ! lpłzqt qospoclarlłuą
clornouaqO

ZAPEI^/NtĄ ;

sptz?ł 
. ?qrrotekouy ,

video{t'lrnouąnta

ŁAPnA$ZAMYl
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